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1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle aanwezigen en luisteraars welkom. 
  
2. Mededelingen 
 De voorzitter meldt dat (via mw. Prins) bericht van verhindering is ontvangen van: 

 B. Schaap 
  
3. Vaststellen vergaderorde 

Overeenkomstig het voorstel van de voorzitter besluit de commissie tot de volgende wijziging van de agenda: 
 agendapunt 7.4 wordt als laatste behandelpunt besproken. 

  
4. Vaststellen resumé(s)  
4.1 Resumé van de openbare vergadering d.d. 12 september 2019 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 
  
4.2 Notulen van de openbare vergadering d.d. 12 september 2019 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 
  
5. Informatie van het college.  
5.1 Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s) 
 De volgende mededeling van de portefeuillehouder is door de commissie besproken (zie agendapunt 7.7.) 

 Mededeling van wethouder Rebel over de stand van zaken / voortgang m.b.t. de RSA. 
  
5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 
 Er zijn geen mededelingen. 
  
5.3 Vragen aan het college 
 Er zijn geen vragen.  
  
6. Spreekrecht voor burgers. 

Geen gebruik van gemaakt. 
  
7. Behandelpunten. 
  
7.1 Programmabegroting, belastingnota en uitvoeringsinformatie 2020 
 De stukken worden besproken; de vragen van de commissie worden door wethouder Rebel en burgemeester 

Heldoorn beantwoord, waarbij voor een aantal vragen (over bezuinigingsvoorstellen) naar de beantwoording 
in de commissies sociaal en fysiek domein wordt verwezen. 
De behandeling van de stukken wordt voortgezet in de raadsvergadering van 31 oktober a.s. 

  
7.2 Prioritering en financiële vertaling bestuurlijke ambities 2019-2022 per september 2019 
 De commissievragen worden door wethouder Rebel en burgemeester Heldoorn beantwoord, deels ter 

correctie van onjuiste/niet actuele informatie in de teksten bij 2.7.2. (start in 2020) en 2.7.3 (er is nog geen 
werkgroep van raadsleden bezig over wijkavonden door de raad) over de uitvoering van het coalitieakkoord. 

 Ook deze stukken zullen verder worden behandeld in de raadsvergadering van 31 oktober a.s. 
 
7.3 Belastingmaatregelen 2020 
 De vragen van de commissie worden beantwoord door wethouder Rebel.  
 Toezegging 

 Het college zal schriftelijk een verduidelijking geven over het belastingregime voor mobiele 
kampeeronderkomens (met name voor wat betreft campers). 
 
Noot commissiegriffier: het antwoord / de verduidelijking van het college luidt als volgt: 
Toeristenbelasting is uitsluitend van toepassing op betaalde overnachtingen; daarvan is bij 
camperplaatsen geen sprake, zodat daarvoor dus geen toeristenbelasting is verschuldigd. 
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7.5 Samenwerking veiligheidsregio’s 
 a. verslag raadswerkgroep veiligheidsregio 
 b. samenwerkingsovereenkomst 
  
 Ad a: de heer Woudsma doet verslag van het besprokene in de raadswerkgroep veiligheidsregio. 
 Advies commissie: voor kennisgeving aangenomen. 
  
 Ad b: de vragen van de commissie worden door burgemeester Heldoorn beantwoord. 

Advies commissie: het voorstel kan als hamerstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 7 
november a.s. 

  
7.6 Verlengen overeenkomst accountantsdiensten 
 De vragen van de commissie worden beantwoord door wethouder Rebel 
 Advies commissie: het voorstel kan als hamerstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 7 

november a.s. 
  
7.7 Mededeling van wethouder Rebel over voortgang RSA c.a. 
 Advies commissie: na toelichting door wethouder Rebel voor kennisgeving aangenomen.  
  
7.4 Notitie reserves  
 De notitie wordt besproken en de vragen van de commissie worden beantwoord door wethouder Rebel. 
 Advies commissie: in het presidium bespreken of en hoe een vervolgbijeenkomst kan worden georganiseerd 

voor een nadere bespreking/verdieping waarbij onder meer ook de (politieke) ruimte / vrijheid / regels voor de 
gemeenteraad aan de orde kunnen komen voor wat betreft gebruik en inzet van de reserves. 

  
 Toezegging 

 Het advies van de commissie zal worden besproken in het presidium. 
 
  
8. Financiële overzichten commissie 
 Geen opmerkingen van de commissie. 
 
9. Vaststellen toezeggingenlijst 

De toezeggingenlijst wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende wijzingen: 
 Toezegging nummer 5 in huidige vorm wordt geschrapt (want nagekomen), maar wordt vervangen door 

de toezegging dat het college de commissie op de hoogte zal houden over de voortgang van het proces 
met de betrokken bedrijven v.w.b. het terugontvangen van de tegoeden; 

 Toezeggingen nummers 4, 6 en 8 worden qua gereeddatum geactualiseerd naar 4e kwartaal 2019. 
 Toegevoegd in toezegging 1 wordt dat de burgemeester zal aandringen op beantwoording door het 

Agentschap Telecom van de in april 2019 aan hem verzonden brief; 
 Toezegging 3 kan worden geactualiseerd in relatie tot de bezuinigingsvoorstellen en de einddatum van 

de verordening; per saldo kan dus in het eerste kwartaal 2020 de eindstand / het restant van het budget 
worden bepaald op basis van de verleende subsidies. 

  
10. Rondvraag 

 Burgemeester Heldoorn beantwoordt de vraag van de heer van der Pas over de (eerder toegezegde) 
extra politiecapaciteit in relatie tot de recente moord op een advocaat en het extra beroep daardoor op de 
korpsen. Voor onze regio betekent e.e.a. dat 8 mensen zijn onttrokken voor beveiligingstaken, zodat 
thans eerder minder dan meer capaciteit beschikbaar is. Hij wijst nog op de brief van de burgemeester 
van Rotterdam namens alle regioburgemeesters hierover aan de minister. 

 Burgemeester Heldoorn beantwoordt de vragen van mevrouw Rebel en de heer Woudsma over 
ontwikkelingen rondom de KNRM-post in Huizen; het college is tegen de aangekondigde sluiting van die 
post en heeft ook inmiddels de handhaving daarvan bepleit in een brief hierover. 
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 Sluiting 

De voorzitter constateert dat dit de laatste commissievergadering voor burgemeester Heldoorn is en bedankt 
hem namens de commissie voor zijn inbreng en betrokkenheid (applaus), waarna hij de vergadering om 
22.40 uur sluit. 

 
 
 
Aldus (gewijzigd) vastgesteld in de vergadering van 28 november 2019 
 
De commissiegriffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
Aan de toezeggingenlijst toe te voegen toezeggingen 

 Toezegging nr 5 wordt vervangen door de toezegging dat dat het college de commissie op de hoogte zal 
houden over de voortgang van het proces met de betrokken bedrijven v.w.b. het terugontvangen van de 
tegoeden; 

 In het presidium zal worden besproken of en hoe een vervolgbijeenkomst kan worden georganiseerd 
voor een nadere bespreking/verdieping van de notitie reserves waarbij onder meer ook de (politieke) 
ruimte / vrijheid / regels voor de gemeenteraad aan de orde kunnen komen voor wat betreft gebruik en 
inzet van de reserves. 

 


